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M Á S O L A T.
Magyar Belügyminisztérium.
546.800/1946. IV. 12. B. M.

A magyar államrendőrség vidéki főkapitánysága
V e z e t ő j é n e k

 B u d a p e s t.

Az ország jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetének javulása 
és megszilárdulása a tervezett és 1946. évi augusztus 1.-én életbelépő 
stabilizációs kormányintézkedések mikénti végrehajtásától függ. Ehhez
elengedhetetlen feltétel, hogy az államháztartás egyensúlya minden körül-
mények között biztosítassék, vagyis hogy az államháztartás szükségletei 
a befolyó bevételekből a költségvetésileg előirányzott összegekben fel
tétlenül fedezetet találjanak.

A magyar demokrácia forog veszélyben, ha az országban a pénz 
és anyaggazdálkodás terén nem a legmesszebbmenő takarékosság érvényesül. 
Ugyanis a takarékosság nem csak az államháztartás egyensúlyának biztosí
tásához járul hozzá, hanem az egyén nagyobb jólétét és nemzetgazdaság 
megerősödését is szolgálja.

Ezért a stabilizáció sikere és így a demokrácia megerősítése 
parancsolólag megköveteli, hogy az államháztartás minden vonalán a kia-
dások csökkentessenek, az arra hivatott utalványozó hatóságok pedig a
 szükségletek kielégítéséhez rendelkezésükre bocsájtott hitelek felhasz- 
nálásánál a legszigorúbb takarékosságot tartsák szem előtt.

Minthogy az államrendőrség fenntartásához és működésének bizto- 
sításához is az ország teherbíró képességéhez képest az 1946. évi augusz
tus hó 1-én kezdődő, számadási évre csak csökkentett hitelösszeg nyert 
megállapítást. Felhívom Altábornagy Urat, hogy az utalványozásoknál 
a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal járjon el és csak azokat 
a halaszthatatlanul sürgős és elkerülhetetlenül szükséges munkálatokat 
és kiadásokat engedélyezze, amelyeket az ügymenet biztosítása megkíván. 
Ezzel kapcsolatban figyelmeztetem Altábornagy urat, hogy minden fedezet
len kiadásért Altábornagy Úr, illetőleg a vármegyei és városi főkapitány- 
ságok vezetői, a (gazdasági hivatalok vezetői és a számvevőségek főnökei, 
valamint az ellátmányokkal gazdáIkodó hatóságok /szervek/ vezetői, és a 
pénztári ellenőrök fogalmi és anyagi felelősséggel tartoznak. 

Felhívom Altábornagy Úr figyelmét az 1897. évi XX. t.c. 96. §-
ában foglaltakra, mely szerint az utalványozási joggal felruházott ható
ságok kötelesek azon ügyeket a számvevőséggel vélemény adás végett közöl
ni, melyek általában az elszámolásra vonatkoznak, vagy melyeknek elin
tézése költségvetési fedezet kérdésével áll összefüggésben, vagy amelyek 
előzetes számfejtést igényelnek. Ily ügyek az elintézés után is, de még 
a kiadmányozás előtt feljegyzés, illetve ellenjegyzés végett közlendők 
a számvevőséggel.
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Továbbá közlendők a számvevőséggel azon intézkedések és adatok 
is, amelyeknek ismerete nélkül a számvevőség szigorlati és segédszolgálati 
teendőit helyesen nem végezhetik.

Miután a mellérendelt számvevőség feladatát képezi, hogy a költ- 
ségvetésileg rendelkezésre bocsájtott hitelek a törvényes rendeletüknek 
megfelelően célirányosan és gazdaságossal használtassanak fél, minden 
anyagi vonatkozású ügyek tehát minden tervezett megrendelést,megállapodást, 
vagy szerződést stb. természetesen megálapodásokat és szerződéseket még a 
belügyminiszteri jóváhagyás előtt, továbbá mindazon ügyeket, melyeknek is
merete nélkül a számvevőség ellenőrző tevékenységét helyesen nem végezheti, 
még a megrendelés; vállalatbaadás stb. eszközlése előtt hozzászólás, illető-
leg vélemény nyilvánítás végett a vonatkozó ügyiratok átadása, mellett a 
számvevőség tudomására kell hozni.

Tehát a helyzet komolyságot átérezve mindig szem előtt kell tar
tani azokat a fontos állami érdekeket, amelyek a takarékosságnak a legvégső
kig való fokozását megköveteli.

Altábornagy úr átruházott hatáskörben való utalványozási jogá
nál fogva csupán annyi hitelösszeg felett fog rendelkezni, amennyi a költ
ségvetésben az államrendőrség fenntartására előirányzott összegből a veze
tésére bízott főkapitányságra és alárendelt hatóságokra/szervekre/ esik.

Fentiek szerint utalványozza a főkapitányságnál és a hatáskörű 
területén működő rendőrhatóságoknál/szerveknél/ a "Személyi járandóságok” 
rovat ”Rendszeres állandó illetmények” rovatán a rendszeresített állomány
csoportokba kinevezett tisztviselőknek, őrszemélyzeti tagoknak és hivatali 
altiszteknek a költségvetésben és egyébb törvényes rendeIkezésekben meg
állapított személyi járandóságait, vagyis az illetményeket /fizetés, lakás
pénz/ a családi pótlékot, a közlekedési segélyt és a különpótlékot fejezetten 
és csakis az utasításokban foglaltak szem előtt tartásával. A személyi 
járandóságok közül nem utalványozható előzetes engedélyem nélkül az 1912 év 
XXXV. t.c. 8 és 9. §-a alapján igényeIt családi pótlékok.

A ”Nem rendszeres illetmények” alrovatán nyernek utalványozást a 
idegennyelvű és gyorsírói tanfolyamok előadóinak általam engedélyezett és 
megállapított tiszteletdíja, a Budapesti rendőrsági rabkórház 17 nővé
rének tiszteletdíja, a Belügyminisztériumba berendelt gyógyszerész és 
fordítók tiszteletdíja, az egyes rendőrhatóságoknál általam engedélyezett 

tolmácsok tiszteletdíja, a gyorsírók tiszteletdíja, a kezelővizsga bizottsági 
tagok általam megállapított tiszteletdíja,a Budapesti rendőr-főkapitány- 
ságnál, a pályaudvari missziónál alkalmazott 15 fő tiszteletdíja, a Budapest 
főkapitányságnál alkalmilag foglalkoztatott becsüs tiszteletdíja,a kábítósze 
reket ellenőrző központi szervnél szolgálatot teljesítő orvos tiszteletdíja 
az országos rendőrkórház szerződéses orvosainak és egészségügyi segédszemélyze
tének tiszteletdíja, a budapesti főkapitányságnál alkalmilag foglalkozta- 

tott napszámosok,hullakísérők, kocsisok bére, a motozónők és takarítónők 
bére, valamint az országos rendőrkorház szerződéses konyha és iparos sze
mélyzetének havi bére és a vidéki főkapitányság 10 fő zenenövendékének bére.

A "Jutalmak és segélyek” alrovaton az utalványozás jogát magamnak 
tartom fenn.

Altábornagy úr utalványozza továbbá az utasításokban megállapí
tott módon és keretek" között a dologi kiadásokat azon hitelösszegen belül, 
amelyet a költségvetésben megszavazott hitelnek az államrendőrség részére e 
hányadából a pénzügyminiszter úrral egyetértőleg havonként engedélyezni 
fogok. A megrendelések vagy szállítások odaítélésénél és a munkálatok kiadá
sánál az 50.000/1934. K.M. szám alatt kiadott közszállítási szabályzat 
rendelkezéseit minden esetben be kell tartani. A "Dologi kiadások" rovatán 
a ruházat és
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felszerelés, valamint a nyomtatványok és a leltári tárgyak/ illetve a ke-
rékpárokat és gépkocsikat is beszerzésére nézve és a gépkocsik nagyobb 
mérvű javítására az engedélyezés és az utalványozás jogát ugyancsak magam- 

nak tartom fenn. A ”Dologi kiadások" rovat többi tételére való utalványozással
kapcsolatbán a takarékosság szempontjából az alábbiakat rendelem:

 A Budapesten kívül szolgálatot teljesítő rendőrségi alkalmazot-
tak lakásán a kincstár terhére felszerelt és üzembentartott távbeszélő állo-
másokat azonnal le kell szereltetni, illetve augusztus 1 -től csak magánkölt
ségre tarthatók üzemben.

 A jövőben utalással az 546.643/1946.IV.12. B.M. számú rendeletemre
távbeszélőállomást sem magánlakásokban sem pedig hivatalos helyiségben elő
zetes engedélyem nélkül felszereltetni nem szabad.

A hivatali helyiségekben felszerelt, távbeszélőállomások számát 
a vármegyei és városi rendőrfőkapitányságoknál 2-2 a debreceni, miskolci és a 
szegedi városi rendőrfőkapitányságoknál 3-3, a városi és járási rendőrkapitány
ságoknál legfeljebb 2-2, melyből 1-1 a politikai osztályoké, rendőrbiztosságon
ként és rendőrőrsönként, illetve őrszobánként 1-1 fő, illetőleg mellékállomásban 
állapítom meg. Az Altábornagy úr vezetése alatt álló rendőrfőkapitányság 
központi hivatalában is a távbeszélő állomások is csak a feltétlenül szüksé
ges számban tarthatók üzemben. Az ily módon feleslegessé vált távbeszélő álló 
másokat ugyancsak azonnal, le kell szereltetni. Az internáló táborok telefon-
állomása fennállásukig megmarad.

A vidéki rendőr-főkapitányság a központi hivatalára vonatkozó
lag és a rendőr-főkapitányság 1946 évi augusztus hó 15-ig jelenteni tartozik, 
hogy a magánlakásokban a kincstár terhére üzemben lévő, valamint a hivatali 
helyiségekben használatban lévő távbeszélő állomások közül mely távbeszélő 
állomásokat kívánja továbbra is a kincstár terhére fenntartani.

 A hivatali helyiségekben felszerelt távbeszélőállomásokról magán 
természetű beszélgetéseket, még díj megtérítés ellenében sem szabad folytatni, 
helyközi /interurbán/ beszélgetést csakis kimondottan sürgős és elkerülhetet- 
 lenül szükséges esetben szabad kezdeményezni. A helyközi beszélgetés általában 
csak az illető hatóság /szerv/ vezetőjenek előzetes hozzájárulásával bonyo- 
lítható le. A kincstár terhére. A helyközi beszélgetésekről nyilvántartást 
kell vezetni, s abban fel kell jegyezni az ügy számát és tárgyát, valamint a 
beszélgetés szükségességét és az előzetes hozzájárulás kérdésben hatóság veze
tőjének igazolását.

 A nyilvántartásról havonként kivonatot kell készíteni, és azt min
den hóban a tárgyhónapot követő hó 10-ig megvizsgálás végett hozzám fel kell 
terjeszteni. Az említett nyilvántartás vonatkozó havi kivonatát az érdekelt 
postahivatal által benyújtott számlához is csatolni kell. A távirati úton 
történő intézkedéseknél gondosan vigyázni kell arra, hogy a távirat szövegezé- 
sében legyen rövid és kifejező. Minden felesleges szót kerülni kell. Távira
tokat csakis abban az esetben lehet postára küldeni ha azokat előzőleg a ha- 
tóság /szerv/ vezetője aláírással és pecséttel ellátta.

 Postai küldeményeket /ajánlott, egyszerű levél és csomag/ ha azok
nak sürgős azonnali elküldését, határidő, vagy az ügy természete feltétlenül 
szükségessé nem teszi, az ugynazon címre szólókat összegyűjtve borítékba 
téve hetenként kétszer, esetleg háromszor kell postára adni.

 A lóállomány kiegészítés csak előzetesen kikért engedélyemmel
történhet. A lóállomány takarmány és egyéb szükségletek kielégítésénél szin
tén a legszigorúbb takarékosságra kell törekedni.

A papíros anyag felhasználásánál elérendő megtakarítás cél
jából a kisebb terjedelmű elintézési tervezeteket a beérkezett rendeleteknek 
és átiratoknak /iktatmányoknak/ esetleg üresen álló hátlapján kell elkészí-
teni, valamint a felterjesztésekhez is szürke fogalmi papírt és ha azok ter
jedelme lehetővé teszi negyed íveket kell igénybe venni. Másolatok megkül
désével kapcsolatban borítékok használatát mellőzni kell. A fogalmazványok 
elkészítésénél a kiselejtezett iratok íveinek üresen levő hátlapját valamint 
a már igénybe vett levél borítékokat kifordítva újból fel kell használni. 
A rendelkezésre álló régi nyomtatványok átjavítva továbbra is felhasználandók. 
a sokszorosítással előállítandó nyomtatványokat körrendeleteket stb. csak a 
tényleges szükséges példányszámban kell eIkészíteni.

A könyvek bekötését a legszükségesebb mérvre korlátozom.
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Bárminemű könyvkötő munka csakis Altábornagy úr előzetes hozzájárulásá- 
val rendelhető el. Csak az igen fontos, állandóan és évekig használatba 
lévő könyvek, nyilvántartások, bekötését lehet elrendelni.

A 7000/1925. M.E. számú rendelet 54. pontja értelmében ter
mészetben igényelhető irodaszerek /papír, tinta, iratkapocs, zsineg/ csak a 
legszükségesebb mérvben szolgálhatok ki. Általában a legszigorúbb taka
rékosságot kell követni mindennemű fogyasztási anyag beszerzésénél és 
felhasználásánál.

Magántulajdont képező hivatalos használatra igénybe vett 
írógépet, kerékpárt a kincstár terhére megjavítani tilos. Az ilyen író
gépekhez, írógépszalagot sem szabad beszerezni.

A leltári tárgyak javítását csak a legszükségesebb esetben 
szabad elrendelni.

A bérelt helyiségek bérletére nézve, amennyiben az még nem 
történt volna meg, kössön megállapodást és azt eredeti példányban 
jóváhagyás végett hozzám terjessze fel. A régi bérleteket felül kell vizs
gálni és a külön elhelyezett hivatalokat össze kell vonni és az ily módon 
feleslegessé vált bérleményeket azonnal fel kell mondani.

A hivatali helyiségeket lehetőleg kincstári tulajdont képező 
épületben vagy pedig az önkormányzatok által ingyenesen rendelkezésre 
bocsájtandó helyiségekben kell elhelyezni.

Az előírt fűtési idény alatt csak az állandóan használt helyi
ségek fűtéséről kell gondoskodni. A fűtendő helyiségek csökkentése céljá
ból az egyes ügyosztályokat a fűtési idény alatt össze kell vonni, vagyis 
a lehetőség szerint két-három ügyosztályt egy helyiségben kell elhelyezni 
Ezeknek a helyiségekben légköbméterét /kubaturáját/ pontosan meg kell 
állapítani és csak a fűtendő összeg légköbméterre eső tüzelőanyag mennyi
ség szerezhető be.

A villanyáram használatét a legszükségesebb mérvre kell 
korlátozni. Ezzel kapcsolatban a hivatali helyiségekben elhelyezett 
villanyégők számát szükségükre való figyelemmel felül kell vizsgálni 
és a felesleges égőket le kell szerelni. Az őrszobákban az ételek meg- 
melegítésére a villanyt nem szabad használni, amely őrszobában erre a 
célra konnektor van, azt sürgősen le kell szereltetni és megtiltani, hogy 
a melegítéshez a villanyt bekapcsolják. Az étel melegítéshez a legcélsze-
rűbb spiritusz főzőt használni. Reflektorok használatát szintén eltiltom. 
Amely hivatalos helyiségben asztali villanylámpa van, esti munkánál azt 
kell igénybe vonni és nem a nagy gyertyafényű égőket kell, használni.

A folyósoknak és lépcsőházaknak, mellékhelységeknek világí
tását szintén csak 10 égőkkel engedem meg és ahol nem feltétlenül szüksé
ges a világítás mellőzendő.

A hivatali helyiségekben meg kell állapítani, hogy hány gyertya-
fényű égőre van szükség és csak azt szabad igénybe venni. Ha valamely 
helyiségben elégséges egy darab 60 égő, ott nem szabad két darab 40-es. 
égőt használni. Ahol többkarú villanylámpa van, nem kell mindegyikbe 
égőt helyezni, ha nincs rá szükség. Természetbeni /magán/ lakás előtt, 
villany égő nem éghet. Amennyiben azt az érdekelt alkalmazott használni 
kívánja, az a saját órájához kapcsolandó. Természetbeni lakásokban, ille
tőleg lakásokhoz kincstári villanyáramot még térítési ár ellenében sem 
szabad igénybevenni.

Természetbeni lakást élvező tisztviselők, amennyiben eddig 
külön villanyórájuk nem volna, a villanyórák felszereléséről saját költ
ségükön azonnal gondoskodni tartoznak.

A hivatali helyiségek naponkénti takarítása céljából külön 
takarítónő nem alkalmazható, miután azt a teendőt a hivatali altisztek
nek kell elvégezni. Az ily módon fölöslegessé vált takarítónőket azonnal 
el kell bocsájtani. Súrolás, ablakmosás, vagyis az úgynevezett nagytakarí- 
tás egy évben legfeljebb négyszer napszámosok igénybe vételével végzendő.
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 A hivatal folyosóinak és mellékhelységeinek /árnyékszék/
tisztántartására engedélyezett takarítónő létszámát újból meg kell állapí
tani és csak az elengedhetetlenül szükséges takarítónőket szabad megtar
tani. A takarítási anyagok és eszközök beszerzésénél és felhasználá
sánál is a legnagyobb takarékosságot kell szem előtt tartani. A közüzemi 
kiadásoknál, is takarékosságra kell törekedni. A vízfogyasztást a lehető 
legkevesebb mérvre kell korlátozni.

Nagyobb javításokat csak engedélyem alapján végeztethet.
Az alkalmazottak élelmezésével /beszerzési csoport, étkezde/ 

kapcsolatban felmerülő kiadások /pld. helyiségbére, fűtés, világítás, 
gépkocsi üzemanyag stb./ még átmenetileg sem hárítható át a kincstár ter- 
hére.

Kincstári gyógykezelésre jelenleg csak az őrszemélyzeti tagok
nak és csak saját személyük után van igényök. A többi rendőrségi alkalma
zottra nézve később fogok intézkedni.

A kórházi ápolást igénylő őrszemélyzeti tagokat közkórházak
ban, Budapesten az országos rendőrkórházban kell elhelyezni. Az őrszemély
zet részére történő gyógyszer rendeléseknél mindenkor az országos beteg- 
ápolási alap terhére kiadható gyógyszerekre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. Drága és különleges. gyógyszerek csak súlyos esetekben és csak 
akkor rendelhetők a kincstár terhére ha gyógyulás az olcsóbb és hasonló 
hatású gyógyszerekkel el nem érhető.

Az élelmezési költségek csökkentése céljából a toloncokat 
mielőbb továbbítani kell az illetőségi helyére. Mivel ez a kiadás a tolon- 
colási költséggel is kapcsolatos, a. toloncoknak nem egyenkénti, hanem cso
portos szállítását rendelje el. Az internáltakat lehetőleg oly munkára 
kell kiadni, ahol teljes ellátásban részesülnek. Ez által a kincstár fog 
mentesülni az ellátásukkal kapcsolatos kiadásoktól. Az internáltak mikénti 
foglalkoztatására nézve egyébként külön fogok intézkedni.

Időszaki lapokra előfizetni és szakkönyveket megrendelni elő
zetes engedélyem nélkül nem szabad. Itt utalok az 546.643/1946. IV. 12. 
B.M. szám alatt kiadott rendeletemre.

A kincstári gépjárómű kizárólag a hivatali eljárásban részt- 
vevő egyének által hivatalos ügyben, szolgálati úton vehető igénybe a 
takarékesség elvének legszigorúbb szem előtt tartásával. A kincstári gép- 
járómű magán célra és más egyének által még az üzemköltség megtérítése 
ellenében sem vehető igénybe. A kincstári gépjáróművet oly vidéki útra, 
ahol vonatközlekedés van, igénybevenni nem szabad.
A géperejű járművek leltári nyiIvántartására, az üzemanyagok elszá-m
olására és a gépjáróművek igénybevételére nézve külön fogok rendelkezni.

A hivatali törülközők mosatásáról az érdekelt tisztviselő 
gondoskodni köteles. Ennek költsége a kincstár terhére nem számolható el. 
Az őrszemélyzet használatába adott lepedők legfeljebb havonként egyszer 
moshatók.

Az ügyeleti szobák a szolgálat természeténél fogva ágy- 
neműekkel nem láthatók el. Kiküldetések elrendelésénél és kezdeményezésé
nél a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni, azokat csak a legszük- 
ségesebb esetben lehet elrendelni. Csak azok az útiszámlák érvényesíthe- 
tők, melyeknél a kiküldetés indokolt volt.

A járási rendőrkapitányságok és rendőrbiztosságok szolgála
tával kapcsolatban igényelhető külszolgálati pótdíjra nézve az 546028/1946 
IV. 12. B.M. számú rendeletemben intézkedtem.

A "Dologi kiadások" rovaton, valamint a "Kiküldetési és át- 
költözködési költségek" rovaton külön hitelt fogok Altábornagy úr rendel- 
kezésére bocsátani. Az augusztus hóra rendelkezésre bocsátott hitelek 
egynegyed része augusztus hó 1-től második egynegyed része augusztus 12- 
től harmadik egynegyed része augusztus 19-től negyedik egynegyed része 
augusztus 26-tól használható fel. Ezekből az összegekből minden hatósága 
/vármegyei főkapitányság/ részére hitelkeretet áll-apítson meg, melynek 
keretén belül azok önállóan gazdálkodhatnak.
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A költségvetési előirányzat egyes rovatai/"személyi járandóságok"
"Dologi kiadások", "Kiküldetés és átköltözködési költségek", stb./között
 hitelátruházásnak /virementnek/ még az 1897 évi XX. t.c. és az 5110/1899. M.E. 
számú rendelet által engedélyezett korlátok között sincs helye. Ennek a ren
delkezésnek megszegése az anyagi és fegyelmi felelősségen felül BTK. 481 §- 
ában ütköző hivatali kötelesség megszegésének büntette miatti bűnvádi 
eljárás megindítását vonja maga után.

Miután a tervszerű takarékos gazdálkodás a stabilizáció elenged
hetetlen feltételét képezi, szükséges, hogy a hivatalos ügymenetet biztosí
tó legszükségesebb kiadások az 1946 évi augusztus 1-től rendelkezésre álló 
hitelkereten belül fedezetet találjanak.

Már most felhívom a figyelmet arra, hogy a havi hitel felosztás 
során rendelkezésre bocsátott hitelösszegeken felül semmi körülmények kö
zött sem lesz módomban póthitelt biztosítani. Tehát annak igénylésétől 
feltétlenül tartózkodjék.

A rendőri szolgáltatásokért szedendő díjak s az ezzel kapcsolatos 
nyomtatványok térítési árának megállapítására és mely postatakarékpénz- 
tári csekkszámlára történő befizetésére nézve külön fogok intézkedni.

Ezeket a bevételeket a rendőrhatóságok még átmenetileg sem hasz- 
nálhatják fel kiadásaik fedezésére, hanem azokat a megfelelő postatakarék-
pénztári csekkszámlára kell befizetni, illetőleg a felekkel esetenként be
fizettetni. E tiltó rendelkezésem be nem tartásáért a mulasztó alkalmazot
tal szemben a már említett módon fogok eljárni.

Felhívom Altábornagy urat, hogy a jelen rendeletemet a főkapitány
ságok vezetőivel és az alátartozó rendőrhatóságok /szervek/ összes alkalma
zottaival haladéktalanul közölje és ezek betartását a legszigorúbban 
ellenőriztesse.

Egyben utasítom, hogy a kívánt cél elérése feltétlen bizto
sítása érdekében fenti rendelkezéseimnek megfelelő szükséges intézkedése-
ket haladéktalanul tegye meg. 

Budapest, 1946. július 24-én.
A miniszter rendeletéből:

Dr. Szebenyi s.k.
miniszteri osztályfőnök.
A másolat hiteléül:
Budapest, 1946. augusztus 1-én.
r. 
ir. százados.

Magyar államrendőrség vidéki főkapitánysága.
130.806/1946. Tárgy: Az államháztartásban kiadások

csökkentése.

Valamennyi vármegyei, városi főkapitányság, városi és járási
kapitányság, határ, rév, légirendészeti kapitányságnak és inter-
náló tábor parancsnokságnak,

Állomáshelyeiken.
 A belügyminiszter Úrnak a fenti tárgyban kiadott 546.800/1946.

IV.12. B.M. számú rendeletét tudomásvétel és szigorú alkalmazás végett má
solatban teljes tartalmában közlöm. Egyben felhívom figyelmét az 1946. évi 
május 20-án kelt és a 19. sz. vidéki főkapitánysági parancs 8. pontjában 
már az ugyanezen tárggyal kapcsolatban kiadott 229.633/1946.IV.12. sz. B.M. 
rendeletre is.

Budapest, 1946. augusztus 1-én. A főkap. vez. helyett:
A kiadmány hiteléül: Dr. Pászkán-Kunodi

 vezérőrnagy.
r. ir. szds. 


